
Moja Szkoła 

 

Uwaga!!! 

Konkurs z nagrodami!!! 

Rozpoznaj nauczycielkę na zdjęciu obok. Jeśli 

wiesz, kim jest dziewczyna z fotografii, przyjdź 

do biblioteki i udziel poprawnej odpowiedzi. 

Pierwsze trzy osoby otrzymają słodkie 

upominki.  

 

Największe newsy 
tylko u nas!!! 
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 Felieton: 

  

 
 Powrót do szkoły, ale czy na pewno miły? 

 
 Boże, miał to być wspaniały dzień, przecież tak długo na niego czekałam. A tymczasem czuję 
się, jakbym przybyła z innego wymiaru. Siedzę w ławce, myślę — gdzie ta moja ukochana wymięto-

lona piżama? I jeszcze nauczyciel tak dziwnie na mnie patrzy — brrr. Czemu nie mogę wyłączyć ka-
merki? Internet śmiga bez zarzutu. Boże… Czuję, jak ten belfer się ze mnie w duchu śmieje:  Wresz-
cie cię widzę i słyszę, już mnie nie oszukasz, że coś ci nie działa, że Internet ci się skończył, że sprzęt 

ci się popsuł ...ha ha ha. 
 A może się mylę? Może cierpi tak samo jak ja, że nas widzi i że nie może udać, że czegoś nie 
słyszy? Może jest w tej samej sytuacji? Może też by się chętnie odłączył, żeby chociażby nabrać po-

wietrza, po czym powoli je wypuścić, by się 
uspokoić i na nas nie nakrzyczeć.? 
 

 Tak, już rozumiem. Mamy podobne 
myśli, podobne obawy. 
  

 Doszłam więc do jednego słusznego 
wniosku. 
 

 Mimo że ciężko się rano wstaje, super 
jest wrócić do normalności. Zobaczyć nau-
czycieli, kolegów, koleżanki. Nawet ochrzan 

może być przyjemny po tak długiej przerwie. 
Szkoda mi tylko jednego, że nie można tak 
od czasu do czasu wyłączyć na chwilę ka-
merki. ;) 

 
Patrycja Czyż 



 
 Pasje naszych uczniów 

  

 
 

Fanka Scratcha 

Drodzy Czytelnicy,  
 

Zbliża się lato, a wraz z nim wakacje. 
To już ostatni w tym roku szkolnym numer gazetki. 
Mam nadzieję, że moje projekty spodobały się młodym 
czytelnikom. 
Programujcie wiele, ale nie zapomnijcie też o ruchu na 
świeżym powietrzu. 
Życzę Wam dużo bezpiecznej zabawy i bardzo dobrej po-
gody. 
Zachęcam też do wykonania gry w Scratchu: 
https://www.youtube.com/watch?v=OWFRDxKT9Ac 
Mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłym roku szkol-
nym. 

 

Lena Daniszewska 

 
   

 

Oto kilka ciekawostek o Scratchu, których możecie nie znać: 

1. Scratch od 2017r. jest jednym z popularnych języków programowania (wg rankingu TIOBE z 
2017 roku zajął pozycję 20).  

2. Istnieje konwerter online pozwalający na tworzenie aplikacji na system operacyjny Android.  

3. W oparciu o Scratcha stworzono część scenariuszy ogólnopolskiego programu edukacyjnego 
#SuperKoderzy, prowadzonego przez Fundację Orange w szkołach podstawowych.  

4. Scratch to także społecznościowy serwis, pozwalający na umieszczanie stworzonych w tym języ-

ku programów, dyskutowanie o nich oraz oglądanie i „remiksowanie” (edytowanie) prac stwo-
rzonych przez innych użytkowników tego serwisu.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=OWFRDxKT9Ac


 Konkursy: 

  

 
 

Rozstrzygnięcie konkursu z 3. numeru gazetki szkolnej: 

 
Słodkie upominki za konkurs z pierwszej strony gazetki otrzymali:  

Lena Gołębiewska kl. 4d, Aleksandra Smolińska kl. 6c, Olga Wilska kl. 3c, Przedpełski Piotr kl. 1b 
 

Prawidłowa odpowiedź to: 

Na zdjęciu umieszczonym na okładce rozpoznaję panią Małgorzatę Komorowską.  
 

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!! 

 

 

Pamiętajcie! 

Kto pierwszy, ten lepszy! 

Czekam na prawidłowe odpowiedzi! 

 

 

 



 Nasze sukcesy 

 W roku szkolnym 2020/2021 organizowany był 
XXVII Diecezjalny Konkurs Biblijny „Dzieje Apostolskie”. 
Konkurs odbywał się na etapie parafialnym, dekanalnym i 
diecezjalnym.  Uczeń naszej szkoły, Franciszek Żabik, otrzy-
mał tytuł Laureata. Nagrodę rzeczową w postaci tabletu, po-
wer banku i gry planszowej wręczył Biskup Płocki Piotr Li-
bera. Nasz uczeń do konkursu przygotowywał się pod opieka 
mamy. To już po raz drugi Franciszek Żabik otrzymuje tytuł 
Laureata w Diecezjalnym Konkursie Biblijnym. Zwycięzcy 
życzymy dalszych sukcesów oraz nieustającego zapału do 
pracy.  
 

 
 
 
 
 

Konkursy „Chemiczne Przysmaki” 
oraz „Nietypowy Układ Okresowy” 

 
 W ramach popularyzacji chemii jako 
nauki doświadczalnej oraz promocji zawodu 
technik analityk nauczyciele chemii i przed-
miotów zawodowych w Technikum Nr 27 w 
Warszawie przygotowali ciekawą ofertę dla 

uczniów szkół podstawowych – udział 
w konkursach „Chemiczne Przysmaki” 
oraz „Nietypowy Układ Okresowy”. 
Fotografie prac konkursowych ucznio-
wie przesyłali na adres organizatorów 
mailowo do dnia 31 stycznia 2021 ro-
ku. 
. 
Uczniowie klas VII i VIII wzięli udział 
w konkursach chemicznych. To miły 
sposób na spędzenie czasu z nauką, 
realizację drzemiących w głowach po-
mysłów. W wykonanie niektórych prac 
włączyli się również członkowie ro-
dzin. Prace przygotowane przez 
uczniów cechowały się bardzo dużą 
starannością, estetyką i wkładem pracy 
w ich dokumentację.  

 Uczennica klasy VIIa, Patrycja Czyż, która wzięła udział w obu konkursach, zajęła  II miej-
sce w konkursie „Chemiczne przysmaki”.  

 
Gratulujemy! 

Joanna Maluchnik 

 
XXVII Diecezjalny Konkurs Biblijny  

„Dzieje Apostolskie” 



 
 Nasze sukcesy 

  

 
 

Konkurs „Wielkanoc w Golądkowie” 

 Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie kulinarnym „Wielkanoc w Golądkowie” 
zorganizowanym przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. J. Dziubińskiej w Goląd-
kowie. 
 Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych powiatu pułtuskiego i powiatów 
ościennych. Jego głównym celem było zdobywanie i pogłębianie wiedzy kulinarnej, kultywowanie 
oraz propagowanie wiedzy o tradycji świąt Wielkiej Nocy. 
 Zadaniem konkursowym było przygotowanie prezentacji multimedialnej składającej się z 11 
slajdów i przedstawiającej 5 potraw wielka-
nocnych z  uwzględnieniem nazwy potrawy, 
zdjęcia, receptury  oraz znaczenia i historii 
tej potrawy na polskim stole. 
 Z naszej szkoły do konkursu przystą-
piło 27 uczniów, którzy wykazali się dużą 
kreatywnością, wiedzą i umiejętnościami 
informatycznymi. 
Wśród nagrodzonych znalazły się 3 uczenni-
ce naszej szkoły. 
II miejsce 
Zuzanna Wrońska klasa 5a. 
Wyróżnienie 
Amelia Zakrzewska klasa 8a 
Wiktoria Kamińska klasa 8a 

   Monika Paluszek 

 
Wyniki Gminnego Konkursu Recytatorskiego  

„Warszawska Syrenka”  
 

 Znamy już finalistów gminnych eliminacji 44. Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Sy-
renka”. Do konkursu przystąpiło aż 47 młodych recytatorów, w tym 18 uczniów z naszej szkoły. Jest 
nam niezmiernie miło, że aż czworo z nich znalazło się w gronie najlepszych. 

 
Wśród nagrodzonych znaleźli się: 

 
w kategorii klas 0- III 

 
I miejsce - Maksymilian Bryśkiewicz - klasa Ia 

II miejsce - Amelia Sobczyńska - klasa IIb 
III miejsce - Fabian Witkowski – klasa Ia 

 
w kategorii klas VII-VIII 

 
II miejsce - Franciszek Żabik – klasa VIId 

 
Maksymilian Bryśkiewicz - laureat I miejsca  

w kategorii klas 0-III  
będzie reprezentował naszą gminę podczas  

44. Finału Konkursu w Mazowieckim Instytucie Kultury. 
 

 
Życzymy powodzenia i mocno trzymamy kciuki:) 



 Nasze sukcesy 

 Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Gminnym Przeglądzie Piosenki Patriotycznej pt.: 
„O Polsko moja miła!” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w 
Nasielsku. 
Cele konkursu to: 
 Popularyzacja polskich pieśni patriotycznych, które towarzyszyły Polakom przez lata w walce 

o odzyskanie niepodległości naszej Ojczyzny, oraz upowszechnianie wartości patriotycznych. 
 Rozwijanie talentów wśród dzieci, młodzieży i dorosłych gminy Nasielsk. 
 Prezentacja umiejętności wokalnych i instrumentalnych dzieci i młodzieży. 
 Rozwijanie poczucia własnej wartości, umiejętności występów publicznych i pewności siebie. 
 Integracja międzypokoleniowa. 
 Jury w składzie: p. Joanna Ostaszewska, p. Beata Białorucka, p. Katarzyna Tomasińska, 
ks. Rafał Winnicki oraz p. dyrektor Katarzyna Świderska - honorowy juror - wyłoniło zwycięz-
ców. 

Z naszej szkoły laureatami zostali : 
 
W kategorii klas 0 
I miejsce 
Julia Rychlik 
II miejsce ex aequo 
Matylda Domała 
Lena Sotowicz 
III miejsce 
Hanna Jaroszewska 
Wyróżnienie 
Joanna Gałężewska 
Zosia Saliszewska 
W kategorii klas I- III 
III miejsce 
Bartosz Gałężewski 
Wyróżnienie 
Amelia Sobczyńska 

W kategorii klas IV – VI 
I miejsce 
Zuzanna Kuczborska 
Wyróżnienie 
Wiktoria Włodarska 
W kategorii klas VII – VIII 
I miejsce 
Julia Tylińska 
III miejsce 
Franciszek Żabik 
  
 Wszystkim uczestnikom serdecznie gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów na dro-
dze kariery muzycznej. Szczególne podziękowa-
nia kierujemy do Rodziców naszych Artystów, 
którzy zaangażowali się w przygotowanie dzieci 
do konkursu. 
 

Kinga Żabik  

Gminny Przegląd Piosenki Patriotycznej pt.: „O Polsko moja miła!” 



 Nasze sukcesy 

 Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w VIII edycji 
Gminnego Konkursu Plastycznego o Janie Pawle II, który zo-
stał zorganizowany przez Szkołę Podstawową im. Jana Pawła 
II w Dębinkach. Konkurs odbył się pod patronatem Burmi-
strza Nasielska. 
 
Nagrody i wyróżnienia otrzymali: 
 
W kategorii klas I-III: 
II miejsce Lena Daniszewska  
 
W kategorii klas IV-VIII 
II miejsce Julia Polańska 
III miejsce Kinga Rostkowska 
Wyróżnienia: 
Aleksandra Smolińska 
Szymon Lesiuk 
Amelia Zakrzewska 

VIII EDYCJA GMINNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO  
„ŚWIĘTY  JAN PAWEŁ II—PATRON MOJEJ RODZINY” 



 Z życia szkoły 

 W Akcji Żonkile wzięły udział następujące 
klasy: 2b, 3b, 3c, 4b, 4c, 4d, 6a, 6b, 6c, 7a,7b,7c. 
 Wychowawcy podczas lekcji online przepro-
wadzili z uczniami zajęcia w oparciu o materiały 
przygotowane przez Muzeum Żydów Polskich PO-
LIN w Warszawie (organizatora akcji).  Dla 
młodszych uczniów były to słuchowiska, dla star-
szych filmy edukacyjne. Scenariusze zostały dosto-
sowane do wieku odbiorców . 
 Wszyscy uczestnicy docenili bardzo wysoki 
poziom merytoryczny oraz graficzny materiałów 
edukacyjnych. Uczniowie pogłębili swoją wiedzę na 
temat II wojny światowej, zagłady oraz powstania w 

getcie warszawskim. Dowiedzieli się, jak istotna jest rola pamięci historycznej o ważnych wyda-
rzeniach z przeszłości. 
 Lekcje stały się okazją do podjęcia refleksji nad wartością przyjaźni oraz niesienia bezin-
teresownej pomocy w trudnych czasach. Wzbudziły wiele wrażeń i emocji wśród uczniów, a 
przede wszystkim wpłynęły na poczucie wdzięczności wobec bohaterów tamtych wydarzeń, któ-
rzy często byli ich rówieśnikami. 
 Dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom, którzy wzięli udział w tej inicjatywnie. 

 
Szkolni koordynatorzy akcji 

Anna Tomasińska 
  Aneta Czyż -Roszak 

WIWAT 3 MAJA! 
 

 W tym roku przypada 230 rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Przyjęta przez Sejm Wielki w 1791 
roku ustawa zasadnicza była pierwszą konstytucją w 
Europie, a drugą na świecie po konstytucji USA. Jest to 
niewątpliwie powód do dumy i naszej pamięci. Z tej 
okazji uczniowie postanowili pokazać, w jaki sposób 
można uczcić to majowe święto. Przygotowali w tym 
celu patriotyczne gadżety w narodowych barwach, mię-
dzy innymi: chorągiewki, plakaty, transparenty oraz pa-
triotyczne hasła. Niektórzy z nich sami ubrani na biało – 
czerwono zamanifestowali w ten sposób, jak ważne jest 
dla nich to święto. Poniżej zamieszczamy niektóre z 
prac naszych uczniów. 

Krzysztof Macias 

#ŁączyNasPamięć i #AkcjaŻonkile 



 Z życia szkoły 

 Aby zachęcić uczniów do częstych wizyt w bibliotece oraz do rozwijania pasji czytelni-
czych, postanowiłam zabrać ich w „podróż” do „Akademii pana Kleksa”. Czytając fragmenty 
książki oraz prowadząc lekcje typowe dla szkoły pana Ambrożego, takie jak: lekcja przędzenia 
liter, lekcja leczenia chorych sprzętów, lekcja kleksografii, lekcja geografii,  mogłam choć na 
chwilę przenieść uczniów w fantastyczny świat tej bajki. 
 W kuchni pana Kleksa natomiast nie zabrakło pastylek na porost włosów oraz łakoci na 
piękne, długie i kolorowe sny. 
 Nieliczni szczęściarze zdobyli również  kolorowe piegi, które podobno znakomicie działa-
ją na rozum i chronią od kataru. 
 Mam szczerą nadzieję, że taka forma zachęty przypadła dzieciom do gustu i będą nieustan-
nie mnie odwiedzać. 

Joanna Czyż

„WITAJCIE W NASZEJ BAJCE …” 



 Z życia szkoły 

 W ramach III modułu pro-
jektu „Czytam z klasą lekturki 
spod chmurki” klasa 2b wybrała 
lekturę „Afryka Kazika”. Jednym 
z zadań tego modułu było prze-
branie się za bohaterów omawia-
nej lektury. Przebranie jednak to 
dla nas za mało. Postanowiliśmy 
wyruszyć śladami Kazimierza 
Nowaka i zdobyć ten niezwykły 
kontynent. Ponieważ prognoza 
pogody na ten dzień nie była zbyt 
obiecująca, rozpoczęliśmy od 
afrykańskiego tańca, który miał 

nam zapewnić piękną pogodę. Taniec okazał się bardzo skuteczny. Cały czas ogrzewały nas pro-
mienie słońca. Poczuliśmy się naprawdę jak w Afryce. Po wykonaniu afrykańskich masek posta-
nowiliśmy się osiedlić. Potrzebowaliśmy solidnego dachu nad głową i tratwy, na której będzie 
można popłynąć wzdłuż Nilu. Praca zespołowa przyniosła oczekiwane efekty i bardzo szybko 
mieliśmy gdzie schronić się przed upałem i czym wyruszyć na połów niezwykłych ryb. Niezwy-
kłych, bo matematycznych. Bez trudu odnaleźliśmy rybki z właściwymi iloczynami. Po połowach 
był czas na polowanie. Polowaliśmy oczywiście na słonie. W końcu poczuliśmy głód. Podobnie, 
jak tytułowy bohater Kazik, my również nie mieliśmy ochoty na zupę z szarańczy, dlatego przy-
gotowaliśmy deser z rodzimych owoców. Rozdaliśmy również wykonane wcześniej ulotki zachę-
cające do oszczędzania wody, której w Afryce ciągle brakuje. Gdy po ciężkiej pracy nadszedł czas 
na relaks, czytaliśmy kolejne rozdziały książki i graliśmy w fistaszki. To był upalny i ekscytujący 
dzień. Jak to w Afryce. 

Aneta Czyż - Roszak

DZIEŃ ZDOBYWCY AFRYKI 



 Z życia szkoły 

 W roku szkolnym 2020/2021 ucznio-
wie klas IV realizowali innowację pedagogicz-
ną „Drogowe ABC - wiem, dbam i zapobie-
gam” 
W ramach innowacji nasi uczniowie przygoto-
wywali się do egzaminu na kartę rowerową, 
uczestnicząc m. in. w dodatkowych zajęciach: 
„Odpowiedzialny rowerzysta” - cykl spotkań 
prowadzonych przez policjantów Sekcji Profi-
laktyki Społecznej Wydziału Ruchu Drogowe-
go Komendy Stołecznej Policji. 
„Wzorowy rowerzysta” – jazdy próbne na rowerowym torze przeszkód. 
„Dobry ratownik” – zdobywanie wiadomości i rozwijanie umiejętności z zakresu pierwszej pomo-
cy. 
 W ramach spotkań z policjantem każda klasa uczestniczyła w sześciu dodatkowych zaję-
ciach, podczas których uczniowie zapoznali się z przepisami ruchu drogowego. 

Monika Paluszek 
Kinga Żabik 

Tomasz Czajkowski  

„MAŁY MOŻE, WIĘC POMOŻPIERWSZA POMOC RATUJE ŻYCIE” 
 Dzieci z klas 0-3 wzięły udział w konkursie plastycznym „Mały może, więc pomoże – 
pierwsza pomoc ratuje życie”. Celem konkursu było rozpowszechnienie wśród najmłodszych 
uczniów wiedzy i umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. 
Konkurs rozstrzygnięto 25 maja, następnie odbyło się uroczyste wręczenie nagród. 
I miejsce: 
Antoni Ślusarczyk kl. 1a 
II miejsce: 
Julia Kurpiewska kl. 2b oraz J 
ulia Suwińska kl. 2c 
III miejsce: 
Maksymilian Bryśkiewicz kl. 1a oraz  
Patryk Goliasz kl. 1a 
Na wyróżnienie za zaangażowanie i liczny 
udział w konkursie zasłużyła klasa 1a wraz ze 
swoją wychowawczynią panią Basią Kamińską, 
która skutecznie motywuje klasę do działania. 

Serdecznie gratulujemy! 
Joanna Czyż  

Aneta Czyż—Roszak

PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW KLAS 4  
DO EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ 



 Z życia szkoły 

 Niezapominajka uczy serdeczności i popu-
laryzuje piękną polską przyrodę. ,, Wie Polska cała, 
wiedzą wszystkie dzieci, że 15 maja, kiedy słońce 
świeci. Prawda to święta, to nie są bajki, obchodzi-
my Święto Niezapominajki.” Pomysłodawcą tego 
święta był redaktor radiowej Jedynki Andrzej Za-
lewski. Dzieci z naszych oddziałów przedszkolnych 
wysłuchały opowiadania Marii Nienartowicz „O 
Niezapominajce – kwiatku koloru nieba”, wykona-
ły piękne prace plastyczne “Komplementownik” oraz bawiły się przy muzyce. 
 Mamy nadzieję, że to urocze Święto Niezapominajki, przyczyni się do rozbudzania w 
dzieciach i w nas samych szacunku do polskiej przyrody i różnorodności biologicznej oraz dodat-
kowo uchroni od zapomnienia pamięć o bliskich, życzliwość i otwarcie na drugiego człowieka. 

Justyna Margiel 
Anna Falkowska 

 
„Skąd się biorą produkty ekologiczne” –  

ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli. 
 
 Dzieci z oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2020/2021 wzięły udział w organi-
zowanym przez Państwową Inspekcję Sanitarną programie „Skąd się biorą produkty ekologicz-
ne?”. Uczestnicy programu podczas zajęć dowiedzieli się, jak powstaje ekologiczny produkt, jak 
wygląda unijny znak EKO, dlaczego warto wybierać zdrowe produkty żywieniowe, jak zdrowo 
żyć i jak przestrzegać zasad higieny. Dzieci uczestniczyły w wielu zajęciach kulinarnych, m.in. 
zdrowe śniadanie, warsztaty herbaciane, mleko i jego przetwory, zdrowy sok z jabłek, miodowa 
degustacja, wiosenne kanapki, dzięki czemu nauczyły się wybierać zdrowe produkty żywieniowe, 
własnoręcznie robione, czyli bardziej ekologiczne. Przedszkolaki miały możliwość samodzielnego 
przygotowania zdrowych posiłków, sadzenia sadzonek pomidorów oraz drzew owocowych w 
ogrodzie szkolnym. Poznały także zasady prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk. Rodzinnie wy-
konano plakaty na konkurs „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”. Nasze przedszkolaki zdobytą 
wiedzę i umiejętności będą mogły wraz z rodzicami stosować w codziennym życiu.  

Justyna Margiel 
Anna Falkowska

Dzień Polskiej Niezapominajki w oddziałach przedszkolnych 



 
 

Kącik sportowy 

 

 
 LEWY NASZĄ DUMĄ NARODOWĄ 

 

Robert Lewandowski, ps. Lewy, polski piłkarz, ma niespełna 33 lata. Gra na pozycji napastnika 

w  niemieckim klubie Bayern Monachium oraz w reprezentacji Polski, której jest kapitanem. Po-

wszechnie uważany za jednego z najlepszych piłkarzy na świecie i jednego z najlepszych środkowych 

napastników w historii.  

W tym roku ustanowił rekord pod względem 

goli strzelonych w jednym sezonie Bundesligi, 

pokonał tym samym dotychczasowego mistrza 

Gerda Muellera, przechodząc do historii. Polak 

trafił w ostatniej minucie 41. bramkę, przebija-

jąc osiągnięcie Niemca z 1971/72 roku, który 

trafił 40 bramek. Oprócz tego jako jedyny Polak 

w historii zdobył Europejski Złoty But.  

 

Poniżej Gerd Mueller w 1971/72 vs Robert Lewandowski 2020/21 : 

 

 

 Gerd Mueller Robert Lewandowski 

mecze 34 29 

bramki 40 41 

bramka na mecz 1,18 1,41 

bramka co 77 minut 60 minut 

mecze z bramką 19 25 

rozegrane minuty 3060 2463 

Luiza Rosłońska 



 
 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

  

 
  Bezpieczne wakacje 

 Wakacje to czas zabawy i nowych wrażeń. Korzystając z wakacyjnych przyjemności, nie za-
pominajmy jednak o bezpieczeństwie własnym i bliskich. Należy więc zwracać uwagę na zagrożenia 
podczas wypoczynku, aby po powrocie do szkoły mieć tylko dobre wspomnienia.  
 
Oto kilka podstawowych zasad, które pozwolą Ci spędzić lato bezpiecznie: 

 
Nad wodą: 

 Kąp się tylko i wyłącznie w miejscach dozwolonych i strzeżonych. 
 Jeśli pływasz kajakiem, rowerem wodnym, zawsze zakładaj kapok. 
 Nie skacz na główkę, bo możesz uszkodzić sobie kręgosłup. 
 Unikaj intensywnego opalania w godz. 11:00 – 15:00. 
 Pamiętaj o kremie z filtrem. 

 
W górach: 

 Najlepiej wyrusz w trasę już wczesnym rankiem. 
 Zaplanuj trasę, uwzględniając swoje umiejętności, pogodę oraz godzinę zachodu słońca. 
 Zabierz ze sobą: zapasowe skarpetki, czapkę, koszulę lub inne okrycie z długim rękawem, pele-

rynę, kurtkę lub płaszcz przeciwdeszczowy. 
 Pamiętaj o prowiancie!!! 
 Sprawdź, czy na wybranym szlaku są jakieś schroniska, szałasy, leśniczówki itp., w których 

można się schronić, jeśli nagle zmieni się pogoda. 
 

Na łące i w lesie: 
 Nie dokarmiaj dzikich zwierząt! 
 Stosuj preparaty przeciw komarom, kleszczom, szerszeniom oraz osom. 
 Nie rozpalaj ognisk w lesie i jego pobliżu. 
 Poruszaj się po wydeptanych ścieżkach. 
 Nie zbliżaj się do dzikich zwierząt, nawet jeśli wyglądają łagodnie. 

 
Ogólne: 

 Nie zapominaj o okularach przeciwsłonecznych i lekkim nakryciu głowy. 
 Regularnie pij duże ilości płynów!!! 
 Na zabawy wybieraj miejsca bezpieczne, oddalone od jezdni i wykopów. 
 Zawsze mów rodzicom, gdzie wychodzisz. 
 
 Gdy jest ciepło, nie lubimy siedzieć w domu. 
Nawet jeśli nigdzie nie wyjechaliśmy, lubimy prze-
chadzać się po mieście albo wybierać się na wy-
cieczki rowerowe. W lecie widuje się wielu rowe-
rzystów na drogach. Oni też zobowiązani są prze-
strzegać zasad.  
Oto kilka z nich: 
 Staraj się nie podróżować solo. 
 Zawsze jedź w kasku. 
 Miej przy sobie apteczkę. 
 Sygnalizuj ręką kierunek, w którym chcesz je-

chać. 
 Zwalniaj na krętych drogach. 
 Słuchaj i obserwuj, czy nie zbliża się do ciebie 

inny pojazd. 

 



 
 

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym 

  

 
 Młodzież często zamiast roweru wybiera  

podróżowanie hulajnogą. 
 
20 maja weszły w życie nowe przepisy, które obowiązują 

każdego,  
kto zdecydował się na ten sposób poruszania się!!! 

 
 Podstawowym szlakiem dla hulajnóg elektrycznych 
ma być droga dla rowerów albo pas ruchu da rowerów. Hu-
lajnoga elektryczna może poruszać się z maksymalną pręd-
kością 20 km/h. Na chodniku oraz na drodze dla pieszych 
kierujący hulajnogą ma obowiązek ustępowania pierwszeń-
stwa pieszym i nie ma prawa utrudniać im ruchu. 
Na hulajnodze elektrycznej nie wolno: 
 przewozić zwierząt, ładunków lub innej osoby 
 ciągnąć innych pojazdów i osób 
 czepiać się innych pojazdów 
 jechać po jezdni obok innego uczestnika ruchu 
 jechać bez trzymania przynajmniej jednej ręki na kie-
rownicy 

 Domyślnym miejscem do parkowania hulajnóg elektrycznych mają być wyznaczone obszary 
(lub stojaki), a jeśli ich nie ma, dozwolone będzie stawianie hulajnóg wzdłuż krawędzi chodnika naj-
bardziej oddalonej od jezdni, równolegle do niej. 
 Mam nadzieję, że zastosujecie się do tych rad i wrócicie cali i zdrowi w nowym roku szkol-
nym.  

Miłych wakacji!!! �  
Julia Polańska 7d 

  



 
 

Warto Przeczytać 

 
 

 
 

 

 
Poleca: Martyna Jasińska 

 

„Gdyby nie dobre książki, które przeczytałem, miałbym dużo węższą wizję świata” 

         Mario Vargas Llosa 

Serdecznie zachęcamy do lektury. 

 Tytuł: Siostry Pancerne i pies  

Autor: Agnieszka Tyszka 

Opis: Cztery siostry i cztery zupełnie inne 
światy. Róźka, Jaśka, Teśka i Gienka 
zmagają się z codziennymi probleme-
mami, których nie brakuje kobietom 
w każdym (a szczególnie nastolet-
nim) wieku. Nawet matka bohaterek, 
niezłomna wyznawczyni ekologicz-
nego stylu życia, musi stawić czoła 
niespodziewanym wypadkom    

 Tytuł: Ten obcy 

Autor: Irena Jurgielewiczowa  

Opis: Książka opowiada o problemach 
związanych z miłością  oraz wyzwa-
niach towarzyszących dorastaniu 
młodzieży. Jej bohaterowie to czworo 
przyjaciół: Ula, Pestka, Marian i Ju-
lek. Akcja książki rozgrywa się w 
malej wsi w Olszynach położonych 
około 150 kilometrów od Warszawy. 
Podczas wakacji dzieci znajdują wy-
spę powstałą po wiosennej powodzi, 
na której spędzają później dużo cza-
su.  Pewnego dnia na wyspie pojawia 
się tajemniczy chłopak o imieniu Ze-
nek.  



 
 

Warto obejrzeć 

 
 

Poleca: Martyna Jasińska 

 
 

"To niesamowite, jak wielka jest różnica pomiędzy czytaniem o czymś, oglądaniem o tym filmów, 

 a doświadczeniem tego w prawdziwym życiu, nie uważasz?" 

           Stephanie Mayer 

 Tytuł: Benji 

Gatunek: Familijny 

Produkcja: USA 

Reżyseria: Joe Camp  

Obsada: Benji, Dr. Chapman, Mary Beth McLau-
lin, Officer Tuttle  

Opis: Wzruszająca opowieść o oddaniu i przy-
jaźni. Benji jest niezwykle mądrym 
psem, który po stracie swego pana, stara 
się znaleźć nowego opiekuna. Codzien-
nie zwierzę odwiedza okolicznych 
mieszkańców, od których dostaje jedze-
nie. ... Dzielny Benji robi wszystko, by 
uwolnić potomstwo doktora.  

 
 
 

Tytuł: Mia i biały lew  

Gatunek: Familijny/Przygodowy 

Produkcja: Francja 

Reżyseria: Gilles De Maistre  

Obsada: Daniah De Villiers, Melanie Laurent,  
Langley Kirkwood, Ryan Mac Lennan 

Opis: Dzieciństwo 10-letnej dziewczynki o 
imieniu Mia zmienia się w wielką przy-
godę, kiedy jej rodzice postanawiają 
przenieść się do Afryki, aby w  jej sercu 
prowadzić niezwyklą farmę. Pewnego 
dnia na świat przychodzi na świat jedy-
ne w  swoim rodzaju białe lwiątko o 
imieniu Charlie. Tak zaczyna się histo-
ria zdumiewającej przyjaźni między 
dziewczynką i wyjątkowym zwierzę-
ciem, którzy wspólnie wychowują się w 
najbardziej malowniczym zakątku Zie-
mi.    



 
 

Palce lizać 

 

 
  Dziś proponujemy przepyszny deser, który wprawi nas w iście wakacyjny nastrój.  

Zachęcamy serdecznie do wypróbowania tego łatwego,  

a jakże smakowitego przepisu. 

 

 

 
 

 

Uwaga!!! 

 
 Jeśli chcecie mieć efekt jak na zdję-

ciu, musicie przed skrzepnięciem galaret-

ki przechylić pucharki i oprzeć o jakąś 

podstawkę. Następnie wlać drugą gala-

retkę (koniecznie zimną) i powtórzyć ten 

sam manewr, tylko w drugą stronę. 

Trzecią galaretkę zalewamy i już nie 

przechylamy pucharków.  

  

 S m a c z n e g o  

 

 
 Przygotowała: Lena Daniszewska 

   

Przepis: 

 
3 galaretki w różnych kolorach rozpuścić 

według przepisu na opakowaniu, wystudzić 

i przelać do pucharków wg własnego pomy-

słu. 

Wstawić do lodówki do stężenia.   

Śmietanę kremówkę ubić na sztywno z 2 

łyżkami cukru pudru i wyłożyć na galaret-

kę. Dowolnie udekorować owocami. 

 

Letni powiew radości 



 
 

Wakacje: 

 

 
 Jak spędzić wakacje w domu i odpocząć? 

ŻELAZNE WAKACYJNE ZASADY: 

1. Podczas wakacji maksymalnie ograniczmy korzystanie z telefonu, telewizora, 
Internetu, gier komputerowych . 

2. Zero nauki. Po prostu. 
3. Zero sprzątania (tylko żeby się coś nie zalęgło ;)) Żyjesz zgodnie z zasadą: 'kurz leży i ja poleżę’ 
4. Maksymalnie ograniczamy narzekanie i martwienie się na zapas. Co ma wrócić, wróci do Ciebie 

po wakacjach. Teraz czas naładować baterie. 
I TERAZ….CO ROBIĆ? 
Pojawia się ogromne wyzwanie. Mamy czas. A to często budzi w nas poczucie lęku. Nicnierobienie 
potrafi obudzić w nas poczucie winy lub nerwowość, zatem wcześniej przygotuj sobie listę sposobów 
na spędzenie tego ważnego czasu w ciągu roku. 
  
13 POMYSŁÓW NA WAKACJE W DOMU: 
1. Podziwiasz wchód słońca. Wstajesz, przyrządzasz sobie pożywne, kolorowe śniadanie, herbatę i 

wychodzisz na balkon lub do ogrodu. Otulasz się kocem i patrzysz, jak wschodzi słońce. 
2. Wysypiasz się maksymalnie i bez ograniczeń. Warto urozmaicać sobie miejsca snu (także na ze-

wnątrz, np. na balkonie). 
3. Codziennie przeznaczasz min. 3 godziny na aktywność na świeżym powietrzu – do wyboru masz 

spacer, rower, rolki, jogging i wiele innych atrakcji. Ty wybierasz! 
4. Spędzasz czas z rodziną, przyjaciółmi inaczej niż zwykle. Do wyboru, m.in.: karaoke, gry plan-

szowe, kalambury, zabawy ruchowe. 
5. W większości naszych miast powstało w ostatnich latach wiele nowych miejsc. Przeznacz jeden 

lub kilka dni, aby odkryć pobliskie miasto (np. Warszawę) na nowo. Przygotuj mapę, zwiedź no-
we miejsca, wybierz się na przynajmniej jedno wydarzenie kulturalne. 

6. Zrób to, co ciągle odkładasz  na wolną chwilę.  
7. Geocaching, czyli poszukiwanie skarbu za pomocą odbiornika GPS. Ukryte paczuszki znajdziesz 

już dzisiaj w większości miast w Polsce. Trzeba się zalogować na stronie, wybrać miejsce i rozpo-
cząć poszukiwania.  

8. Rozbij namiot w swoim ogrodzie (jeśli nie masz własnego namiotu lub ogrodu, poproś kogoś zna-
jomego o użyczenie Ci kawałka ziemi na jedną, dwie noce). Biwakuj.  

9. Zacznij tworzyć. Nigdy nie malowałaś/eś? Świetnie. Kup farby, płótna lub blok i maluj w plene-
rze. Poczuj się jak prawdziwy/a artysta/ka. Śpiewaj, tańcz, twórz biżuterię.   

10. Zmoknij. Możesz też zatańczyć w deszczu i skakać po kałużach.  
11. Zorganizuj kino ogrodowe. Pożycz 

rzutnik, ekran, zaproś znajomych i 
oglądajcie wspólnie filmy. Nagraj-
cie własny filmik. 

12. Sprawiaj sobie i innym codziennie 
drobne przyjemności. Możecie w 
rodzinie na czas wakacji losować 
jedną osobę, której będziecie spra-
wiać drobne przyjemności (bez po-
noszenia wydatków), np. komple-
menty, przygotowanie kawy, herba-
ty, spacer, bukiet polnych kwiatów. 
Na koniec urlopu każdy próbuje od-
gadnąć swojego dobrego ducha. 

13. Zrób minimum 100 zdjęć z wakacji 
w domu. 

 
  



 

 
 

Kalendarz nietypowych świąt: 
 lipiec 2021 
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p w ś c p s n 

   1.           
Dzień   

Psa  

   2.         
Dzień  

UFO 

3.  
Dzień  
Cioci  

i Wujka 

4. 
  Dzień  

Hot Doga  

5. 
Dzień   
Bikini 

6.           
Dzień   

Pocałunku 

7.  
 Dzień  

Czekolady 

8.           
Dzień  
Żaby  

9. 
          Dzień   
Chodzenia 

do Pracy  
Inną Drogą 

10.         
Dzień  

Nikoli Tesli 

11.  
Dzień 

 Ludności 

12.          
Dzień  

 Polskiej Wsi 

13.         
Dzień  
Frytek 

14.  
Dzień  

Rekina  

15.  
Dzień  

Telefonu  
Komórko-

wego 

16.  
Dzień  
Węża  

17.          
Dzień  

Emocji 

18.  
Dzień 

Lodów 

19.          
Dzień 

Czerwonego 
Kapturka 

20.         
Dzień  

Księżyca 

21. 
— 

 22.         
Dzień 

Mózgu 

23. 
       Dzień 

Włóczykija  

24.         
Dzień 

Policjanta  

25.  
Dzień 

Bezpiecznego 
Kierowcy   

26.          
Dzień  

Administra-
tora  

27.          
Dzień 

Samotnych  

28. 
  -- 

29.         
Dzień 

Tygrysa 

30. 
Dzień 

Sernika 

31. 
Dzień  

Skarbowości 

 

Rys. Julia Polańska Rys. Julia Polańska 


